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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

1. NÁZEV:  

Mateřská škola „Pramínek“ Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace 

IZO:    600 079 554 

Právní postavení Příspěvková organizace od 1.1.2003 

Identifikační číslo: 727 42 666 

Adresa:  Březinova 389/8, Liberec 5, PSČ 460 01 

Kapacita   2014/2015   90dětí  (zvýšená) 

Kontakty:    

telefon/fax:   480 002 113 

e-mail:   info@skolkapraminek.cz 

www stránky:   www.skolkapraminek.cz  

Ředitel zařízení: Mgr. Jana Palasová, (jmenována do funkce 1. 9. 2010)  

Zařazení do sítě:  01. 01. 1998, změna 01.01. 2003 

 

2. ŠKOLNÍ JÍDELNA  

mateřské školy, Březinova 389, Liberec 5, PSČ 460 01. 

Kapacita k   2014/2015…………………………100 jídel  

VŠJ:   Michala Široká 

 

3. ZŘIZOVATEL:  

Statutární město Liberec 

Právní forma:  Obec, IČ: 262 978  

Se sídlem:  Nám. Dr.E. Beneše 1/1, PSČ 460 59, Liberec, 

Statutární zástupce:  primátor města  

  

mailto:info@skolkapraminek.cz
http://www.skolkapraminek.cz/
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2. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 

MATEŘSKÁ ŠKOLA „PRAMÍNEK“  

je umístěna v příjemné lokalitě města Liberce na Králově háji. Školka je dvanáct let po 

kompletní rekonstrukci. Součástí školky je udržovaná a vybavená zahrada, která poskytuje 

dětem vyžití v každém ročním období. Pobyt na zahradě je doplněn vycházkami a hrami v 

blízkém okolí, zejména v lese nad přehradou.  

Mateřskou školu tvoří dva navzájem chodbami a schodišti propojené objekty. V původní 

budově z padesátých let se nachází dvě třídy a to třída speciální s maximální kapacitou 14 dětí 

a třída druhá s maximální kapacitou 21 dětí. Každá třída má dvě místnosti a to hernu a třídu, 

společnou výdejnu jídla. Dále v této budově je umístěna ambulance pro dechovou terapii dětí 

jejímž zřizovatelem je též město Liberec. Ambulance v mateřské škole sídlí bezúplatně dle 

smlouvy o výpůjčce. Další budova, patrová, pochází ze sedmdesátých let, byla stavěna v „akci 

Z“ což se projevuje, i přes rekonstrukci, na kvalitě zejména ležaté kanalizace, kde dochází 

k opakovaným problémům. Nachází se zde 2 identické třídy. Děti mají k dispozici rozlehlou 

hernu, třídu a jídelnu s výdejnou, šatnu. Dále zde je kancelář ředitelky a VŠJ, kuchyň, zázemí 

pro provozní personál a sklady. 

V mateřské škole byly ve školním roce 2014/2015 čtyři heterogenní třídy. Třída Berušky, 

třída Žabky vstup bezbariérový, třída Včelky a speciální třída Sluníčka vstup bezbariérový. 

Děti byly do tříd zařazeny věkově rozdílně – heterogenně. Snažili jsme se naplňovat vizi 

inkluzívního vzdělávání. Do speciální třídy Sluníčko byly vřazeny děti ke skupinové 

integraci. Skupinová integrace probíhala za podpory Krajského úřadu v Liberci. Zdravotně 

oslabeným dětem byla poskytována zdravotní péče a dechová rehabilitace zajištěna ve 

spolupráci s Dětským centrem Sluníčko v Liberci. V mateřské škole bylo nově zapsáno 35 

dětí. Děti jsou byly vzdělávány dle aktualizovaného ŠVP PV „Pramínek života a poznání“, 

schváleného na pedagogické radě 31.8.2014. 

Třídy byly na školní rok 2014/2015 naplněny podle schválené výjimky. Respektuje finanční 

normativy KÚ v Liberci. Od 1.1.2015, po úpravě sociálního zařízení v srpnu 2014, byla 

kapacita navýšena z 86 dětí na 90. 

 

STAV OBJEKTU, BUDOVY, ZAHRADY: 

Hygienické požadavky na provoz jsou v zásadě naplňovány. Objektu chybí realizace třetí 

etapy rekonstrukce – oprava oplocení pozemku a vstupních branek a vrat, výměna chodníků, 

úprava zahrady a dovybavení zahrady. Na budově je drobně poškozená nová fasáda.  

Byly prováděny revize dle plánu revizí: Revize plynu, revize elektro – vlhké prostředí, 

Revize TV náčiní, Revize přístrojů a zařízení elektro, revize výtahů, vzduchotechniky, 

výměna hasicích přístrojů a revize. Deratizace objektu. 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŠKOLY:  

mateřská škola je připojena na internet přes tři počítače – ředitelka školy, vedoucí školní 

jídelny a počítač, který mají k dispozici ke své práci učitelky.  

Mateřská škola je zabezpečena bzučákovými otvírači a telefony tak, aby nevstoupil do školy 

nikdo bez ohlášení a zároveň nemohlo odejít nikdo z dětí. Zabezpečení považujeme za 

nedostatečné, chybí vizuální kontrola vchodů. 
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POŽADAVKY NA OPRAVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015: 

Splněné: 

a/ Požadavky na Technický odbor střediska správy budov: 

z opakovaných požadavků na opravy, dokončení rekonstrukce, doplnění regulace v kotelně 

k topení z důvodu úspory nákladů na vytápění nebyly splněny žádné. 

Finanční spoluúčast při kácení 5 vzrostlých stromů, 3 které rostly blízko budovy a docházelo 

k opakovanému poškození budovy a 2 v plotu ve špatném zdravotním stavu. Vše po schválení 

životního prostředí za součinnosti zástupce zřizovatele. 

b/ Opravy plánované z provozních prostředků rozpočtu školy: 

Odstraňování poruch vybavení mateřské školy a zahrady, opravy zahradního vybavení, nátěry 

stávajícího vybavení, Drobné opravy a údržba zařízení mateřské školy a kuchyně. 

Nové vybavení tříd ve školním roce 2014/2015: 

a/ Vybavení pomůckami: 

Průběžná obnova stavebnic a pomůcek pro tvořivé a didaktické hry, doplnění hracích koutků 

ve třídách. Realizováno rozpočtu školy a  finančních darů rodičů. Nová lanová průlezka na 

zahradu MŠ –  v hodnotě 25.000,-Kč 

b/ Vybavení hrazené z finančních darů rodičů: 

Doplňování a obnovování hraček, stavebnic, dětských koutků, Doplňování knihovny a 

hudebních nosičů, výchovně vzdělávacích pomůcek, postupné vybavení tělocvičným náčiním. 
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

3.1 CELKOVÁ SKLADBA ZAMĚSTNANCŮ  

 

3.2 UČITELÉ 

3.2.1 Věková skladba pedagogických pracovníků 

 
< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 

51 let –  
důchodový věk 

Důchodový 
věk 

Celkem 

celkem - fyzický 0 1 1 5 1 8 

celkem - přepočtený 0 0,7 1 5 1 7,7 

ženy - fyzický 0 1 1 5 1 8 

ženy - přepočtený 0 0,7 1 5 1 7,7 

 

Průměrný věk všech pedagogů:   50,5 

 

3.2.3 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost 

Počet 
(přepočtení na plně zaměstnané) 

Z toho bez odborné 
kvalifikace 

7 1 

 

Z toho specializované činnosti 
Počet 

(přepočtení na plně 
zaměstnané) 

z toho bez 
kvalifikace 

školní psycholog 0 0 
školní speciální pedagog 2 1 
logopedický preventista 0 0 
logoped 0 0 
asistent pedagoga 0 0 

 

3.2.4 Přehled pedagogických pracovníků 

P. č. SpgŠ 
VŠ předškolní pedagogika 
VŠ jiné + doplňkové studium předškolní pedagogiky 

Poznámky (snížené úvazky, dohody, zástup 
za MD nebo nemoc apod.) 

 5 5 

 1 magisterské 1 

 1 rozšířené celoživotní při VŠ 1 

 1 k 30.6. dokončené bakalářské 0,7 

 

Počet 
Celkem/ 

ženy 
Pedagogové/ženy 

Administrativní 
pracovníci/ženy 

Provozní 
pracovníci/ženy 

Vedoucí 
Pracovníci/ženy 

ZPS/ženy 

fyzický 13 8 * 4 * 1 0 

přepočtený   7,7 0,3 3,9 0,5 0 
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3.2.5 Změny na úseku pedagogických zaměstnanců (nástupy absolventů, odchody 

pracovníků) 

 školní rok 2013/14 školní rok 2014/15 

Nastoupili     

Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

0 0 0 0 0 

 

3.2.6 Počet absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení SŠ nebo VŠ kdykoli 

v průběhu školního roku 

Počet nových absolventů Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe 

0 0 

 

3.3 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI 

3.3.1 Skladba nepedagogických zaměstnanců 

P.č. Pracovní zařazení Úvazek Poznámky 

1 VŠJ/hospodářka 0,5+0,3 Složený úvazek 

2 kuchařka 1  

3 Kuchařka/uklízečka 0,8+0,1 Složený úvazek 

4 školnice 1  

5 školnice   

 

3.3.2 Změny na úseku nepedagogických zaměstnanců 

Změny  Důvody Pracovní zařazení 

0 0 0 

 

3.4 PLATOVÉ PODMÍNKY PRACOVNÍKŮ (OD 1.9 2014 DO 30. 6.2015) 

Průměr Pedagogové Ostatní Celkem 

Nároková složka Plat 1 682 500 591 300 2 273 800 

Nenároková 
složka 

Osobní 53 100 0 53 100 

Odměna 88 000 28 700 116 700 

Celkem 141 100 28 700 169 800 

Celkem 1 823 600 620 000 2 613 400 
(Zaokrouhleno na celé stokoruny) 
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3.5 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

Výchozí stav: Učitelky mateřské školy mají odpovídající odborné vzdělání podle zákona o 

pedagogických pracovnících. Zaměstnanci si prohlubují odbornou kvalifikaci dle platného 

plánu DVPP, který je během roku aktualizován. Využívají kurzy, semináře, workshopy 

NIDV, CVLK, akreditované kurzy MŠMT. 

Samostudium: V hodnoceném období byly přidělovány volné dny na samostudium dle 

možností, které umožňovala organizace zajištění provozu. Při poklesu dětí v období epidemie 

virových onemocnění, době školních prázdnin. Na základě zákona o pedagogických 

pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve 

školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Témata si učitelky volily samy, mají 

zohledňovat požadavky a priority MŠMT. Škola jim poskytla předplacené odborné časopisy 

(Informatorium, Psychologie, Učitelské noviny, Kafomet, časopisy s výtvarnou tématikou – 

Golem a odborné knihy. 
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Podrobný rozpis vzdělávacích akcí pro pedagogy 

 

 

  

Datum Název akce Místo Přihlášení - jména 
Doba 

trvání 

Cena / 

osoba 

23. 9. 2014 
Školení předsedů 

DIK 

Magistrát 

města 

Liberce 

Miroslava Dvořáková  Zdarma 

12.9.2014  

24.10.2014  

14.11.2014  

12.12.2014 

Diskusní klub 

ředitelek MŠ – 

Vybrané otázky 

školního 

managementu 

IQLANDIA Mgr. Jana Palasová  1120 Kč 

21.10.2014 
Zdravá výživa a 

škola 
IQLANDIA Miroslava Dvořáková  Zdarma 

3.11-

4.11.2014 

Chceme si rozumět, 

nejen spolu mluvit 

Jedličkův 

ústav 
Iva Cejnarová  Zdarma 

21.11.2014 

Elektřina a 

jednoduché 

elektrické obvody 

IQLANDIA Světluše Bednářová  Zdarma 

21.11.2014 Integrované dítě IQLANDIA Dagmar Dianová  Zdarma 

23.1.2015 Magnety IQLANDIA Světluše Bednářová   

27.2.2015 Integrované dítě IQLANDIA Dagmar Dianová  Zdarma 

16.1. 2015, 

20.2.2015 

27.3.2015, 

24.4.2015 

Diskusní klub 

ředitelek MŠ 
IQLANDIA Mgr. Jana Palasová 

 

1120 Kč 

26.2.2015 Hravá voda IQLANDIA Miroslava Maršálková  Zdarma 

17.3.2015 Kouzla v kuchyni IQLANDIA Michaela Mošnová  Zdarma 

16.4.2015 Světlohraní IQLANDIA Dagmar Dianová  Zdarma 

23-

24.4.2015 

Integrované dítě – 

žák v prostředí 

českého školství – 

aktuální otázky 

Malá Skála Dagmar Dianová 

 

 

690 Kč 

23-

24.4.2015 

Integrované dítě – 

žák v prostředí 

českého školství – 

aktuální otázky 

Malá Skála Emilie Vanerová 

 

 

690 Kč 

19.5.2015 
Podpora správného 

rozvoje řeči 
NIDV Miroslava Dvořáková  850 Kč 

21.5.2015 Co umí vzduch IQLANDIA Světluše Bednářová  Zdarma 

11.6.2015 Hrádky se zvukem IQLANDIA Iva Cejnarová  Zdarma 
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4. ÚDAJE O POČTU DĚTÍ 

4.1 TŘÍDY A DĚTI 

Pracoviště / školní rok 
(k 30. 9.) 

Počet tříd Počet žáků 
Počet žáků 

na jednu třídu 

13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 

běžné 3 3 72 76 24 25,4 

speciální 1 1 14 14 14 14 

 

4.2 CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ – DOJÍŽDĚJÍCÍ (Z JAKÝCH OBCÍ) 

Pracoviště Obec Počet dětí 

0 0 0 

 

4.3 SPECIÁLNÍ TŘÍDY A INTEGROVANÍ ŽÁCI   

(Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť ke 30. 6. příslušného roku) 

Pracoviště Celkový počet 

tříd 

Z toho 

speciálních tříd 

Celkový 

počet žáků 

Z celkového počtu ve 

speciálních třídách 

Z celkového počtu 

Individuálně 

integrovaných 

 4 1 90 14 0 

Celkem 4 1 90 14 0 

 

4.4 PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLNÍ ROK 

2015/2016 

Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet rozhodnutí o 
nepřijetí 

49 35 14 

 

 

  



Mateřská škola “Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, 460 01 Liberec 5,  

příspěvková organizace, IČ 72742666 

12 

 

5. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

Mateřská škola spolupracuje  

 základními školami zejména ZŠ Kunratická kam přechází většina dětí navštěvující 

školu, děje se formou návštěv zejména dětí ve škole 

 zřizovatelem – účast na výstavách a akcích pořádaných MML 

 středními školami a vysokými školami, kdy studentům umožňuje získat praxi, 

konzultace, náměty 

 podniky v poskytování materiálů k výtvarným činnostem 

 SRP Liberec, PPP Liberec, SPC vady řeči, tělesné postižení, autismus při integraci 

dětí se zdravotním znevýhodněním, šetřením školní zralosti, zapůjčením pomůcek a 

studijních materiálů 

 neziskovými organizacemi - návštěvy knihovny v Liberci, Dětským dopravním 

hřištěm, Zoologickou zahradou, Diviznou, apod. 

 praxe studentů – souvislá roční praxe studentky TUL, měsíční praxe 2 studentek 

SOŠPg 

 Spolupráce s rodiči jako sociálními partnery: 

při mateřské škole nepůsobí sdružení rodičů, mateřská škola spolupracuje s rodiči 

přímo různou formou. Spolupráce s rodiči formou schůzek pro nové rodiče, pořádáním 

dne otevřených dveří pro nové zájemce o školku, celoškolních schůzek k zahájení 

školního roku, konzultace pro rodiče, pomoc rodičů mateřské škole formou finančních 

darů, odvozu vyřazených materiálů do sběrného dvora, pomoc při úklidu zahrady, 

předávání podrobných informací na internetových stránkách mateřské školy. 

Na oplátku jsou pořádány aktivity pro rodiče s dětmi formou tvořivých dílniček na 

podzim a na jaře, besídky k Vánocům a ke Dni matek, ukázkových hodin z různých 

aktivit 
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6 STRUČNÉ ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI MŠ 

Mateřská škola organizuje různé akce k prezentaci svojí práce s dětmi pro rodičovskou 

veřejnost. Jedná se o schůzky rodičů před přijetím dětí a po nástupu, Dny otevřených dveří 

v době zápisu a před nástupem dítěte do mateřské školy, Společné „dílničky“ pro rodiče a 

děti, besídky k Vánocům, Dni matek, společný úklid zahrady. 

Mateřská škola se účastní akcí pořádaných jinými organizacemi např. Základní školou 

Kunratická, Dětským dopravním hřištěm, Zoologickou zahradou, Diviznou, apod. 

a/ Pedagogická péče  

– zajišťujeme kvalifikovanými pedagogickými pracovníky  

 Logopedická péče, poradenská péče - kroužek „Matýsek“ 

 Speciální pedagogická péče podporující harmonický rozvoj dětí. 

 Cvičení jógy 

 Kroužek keramiky „Kulička“ 

 Dílničky pro děti a rodiče, besídky 

 Preventivní péče 

b/ Projekty, programy. 

 Kulturní programy, divadla 

 Ekologické výlety a výpravy do přírody. 

 Sportovní a zdravotně preventivní programy 

 Školní výlety, výlety za poznáním. 

 Rozloučení se školáky 

 Spaní v mateřské škole s výletem a stezkou odvahy  

c / Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, kroužky, programy. 

 Lyžařská škola. Účastnilo se 36 dětí.  

 Taneční kroužek 15,15 – 15,45 hod. 1x  

 Plavání pro „školáky“ 1x týdně odpoledne 

 Kroužek Angličtiny 1x týdně docházelo 12 dětí odpoledne 
KULTURNÍ AKCE 

Místo Akce Datum konání 

Divadlo v MŠ Duhová pohádka 13.10.2014 

 Ententýky dva špalíky 20.10.2014 

 Malířská pohádky 5.11.2014 

 Putování za Betlémskou hvězdou 19.11.2014 

 Luciánek  3.12.2014 

 O Ježíškovi 18.12.2014 

 O Plaváčkovi 21.1.2015 

 Já jsem muzikant 28.1.2015 

 Písničkový slabikář o zvířátkách 16.2.2015 

 Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce 4.3.2015 

 Krakonošova čarovná fajfka 7.5.2015 

 O hodném Jankovi 8.6.2015 

Naivní divadlo O Beránkovi, který spadl z nebe 24.5.2015 
Lidové sady dětem Příběhy včelích medvídků 22.4.2015 
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EKOLOGICKÉ AKCE 

Místo Akce Datum konání 
 

Třída 
Divizna Lesní království - Podzim 18.11.2014 Včelky + Sluníčka 

 Vodníkovy hádanky 20.11.2014 Žabky + Berušky 

 Živly, které hudbou zní 11.2.2015 Žabky + Berušky 

MŠ Ptáčci u krmítka 23.2.2015 Všichni 

 Co stromy ohrožuje na životě 11.3.2015 Všichni 

Divizna Lesní království - Jaro 23.3.2015 Včelky + Sluníčka 

 Příběh neobyčejného semínka 30.4.2015 Žabky + Berušky  

 Co stromy ohrožuje na životě 11.3.2015 Všichni 
 

VÝLETY 

Místo Akce Datum konání Třídy 

Bedřichov Lyžařská škola 16 - 20.2.2015 Starší děti 
Liberec Dopravní výchova na dopravním 

hřišti 
 Starší děti 

 ZOO květen třídy 

 Botanická zahrada duben třídy 

 Školní výlet červen Všechny děti 
 

DALŠÍ AKCE ŠKOLY 

Akce Datum konání 

Podzimní dílničky 15.10.2014 

Mikulášská nadílka 3.12.2014 

Vánoční besídka pro rodiče 11.12.2014 

Vánoční oslava u stromečku a třídní nadílka 10.12.2014 

Karneval 25.2.2015 

Jarní velikonoční dílničky s rodiči 25.3.2015 

Focení dětí (vánoční foto) 29.10.2014 

Focení dětí (společné foto na konec roku) 11.5.2015 

Besídka ke Dni matek 12.5.2015 

MDD šaškiáda 1.6.2015 

Spaní v MŠ – Čokoládový sen (Pojďme tvořit 

s čokoládou), stezka odvahy 
4.6.2015 

Návštěva ZŠ Kunratická 7.1.2015 

Návštěva bazénu v Liberci Po celý školní rok školáci 

Karneval v maskách 25.2.2015 
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7. ÚDAJE O PORADENSKÝCH SLUŽBÁCH, INTEGRACI 

7.1 VE TŘÍDĚ 

Práce speciálního pedagoga ve třídě v běžném denním režimu. 

Individuální péče speciálního pedagoga ve třídě. 

Individuální péče druhého speciálního pedagoga, který pracoval v určeném individuálním 

rozvrhu. 

 princip diferenciace a individualizace výchovně vzdělávacího procesu při organizaci 

činností  

 používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učební pomůcky 

přizpůsobené jeho individuálním potřebám   

 individuální vzdělávací plány.  

 Spolupráce s rodiči  

 Spolupracujeme s PPP v Liberci, s Centrem pro vady řeči, Centrem pro tělesně 

postižené, Centrem pro vady zraku.   

 Prolínání běžných tříd se speciální třídou je zajištěno v rámci společného oběda, při 

pobytu venku, při společných projektech a akcích, mimoškolních aktivit a kulturní a 

sportovních akcí školy, při společném hraní. 
 

Od roku 1992 jsou do mateřské školy v Březinově ulici zařazovány děti se speciálně 

vzdělávacími potřebami. U zařazovaných dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se 

nejčastěji jedná vady řeči ať již těžké (dysfázie) nebo rozsáhlé (mnohočetná patlavost), dále o 

tělesná postižení a vývojové poruchy, autismus.  

V budově mateřské školy je zajištěno prostředí s bezbariérovým přístupem a vyhovuje 

maximálně právě provozu i pro tělesně postižené děti. V budově je umístěna ambulance 

Dětského centra „Sluníčko“ v Liberci. V této ambulanci je na doporučení pediatra zajišťována 

dětem zdravotní rehabilitační péče, inhalace a měkké masážní techniky, míčkování.  

Pro školní rok 2014/2015 bylo k docházce do mateřské školy „Pramínek“ přihlášeno 14 dětí 

se speciálně vzdělávacími potřebami. Děti byly zařazeny do speciální třídy mateřské školy, 

pracovaly s nimi učitelky dle schválených Individuálních vzdělávacích plánů, které byly 

schváleny příslušnými organizacemi, které integraci schvalovaly: 

7 dětí Vady řeči SPC pro vady řeči Liberec 

7 děti Těžké vady řeči SPC pro vady řeči 

 

7.2 AMBULANTNÍ PORADNA MATÝSEK“ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Ambulantně: Individuální péče speciálního pedagoga v ambulanci za přítomnosti rodičů, 

každý týden v pondělí od 13.00 do 17.00. (viz níže „Organizace poradenských služeb“) 

7.3 ZDRAVOTNÍ PÉČE – REHABILITAČNÍ AMBULANTNÍ PÉČE  

pro zdravotně oslabené děti. Zajišťuje v budově mateřské školy Dětské centrum Sluníčko 

v Liberci zdravotní sestra. 
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8. ÚDAJE O ŘÍZENÍ MŠ 

Mateřská škola je řízena vícestupňově, kdy dochází k úzké spolupráci ředitelky a vedoucí 

školní jídelny tak, aby byly naplňovány zdravotní a výživové trendy stravování. 

Učitelky mají delegovány oblasti, které mají na starosti, zajišťují a pomáhají 

s bezproblémovým chodem mateřské školy. Tyto pravomoci jsou každoročně aktualizovány 

dle schopností a zájmů určených učitelek. 

Evaluace  

Výsledek hodnocení: Cíle programu byly v rámci TVP naplňovány, výhrady byly 

zapracovány do ŠVP PV na nový školní rok a TVP PV, je třeba neustále zlepšovat a 

doplňovat vybavení tříd a školy. 

Dalším hodnotícím prvkem jsou hospitace a kontroly ředitelky, které byly zaměřeny na 

seznámení se s prací jednotlivých učitelek, jednotnost vedení a přístupu k dětem, dodržování 

režimu dne a plnění školního vzdělávacího programu. (Práce pedagogů: 1. Věková skupina 

dětí /vhodnost/ 2. Motivace / zájem/ 3. Zvolený metodický postup, návaznost a přiměřenost. 

Dle provedených hospitací, na základě cílených pozorování, při vedení pedagogické praxe 

byla vidět dobrá kvalita práce pedagogů. Vzdělávací přínos programu pro děti.  4. Přínos pro 

děti: vysoký, střední, nízký).  

Samostatným hodnotícím prvkem je hodnocení pokroků jednotlivých dětí. Každé dítě má 

svou složku samostatných prací, výkresů. Sledujeme postupný vývoj kresby. Do samostatné 

složky dítěte zařazujeme vyplněný depistážní dotazník. U dětí ve skupině 3-4letých 

aktualizovaný 1x za rok, u dětí 4 - 5letých aktualizovaný  2x za rok, u dětí 5 – 6letých a OŠD 

aktualizovaný 2x za rok. U dětí vyžadujících zvýšenou péči vedeme záznam o zajišťované 

individuální případně nad standardní péči. Složka u těchto dětí obsahuje případná vyšetření a 

doporučení odborníků. U integrovaných dětí byl podle platných předpisů vytvořen 

individuální vzdělávací plán. 

Pokroky jednotlivých dětí byly hodnoceny formou záznamových archů, nadané děti byly 

podchyceny v nadstandardních aktivitách. Děti nedosahující potřebného pokroku byly 

navrženy k integraci nebo je zvažován OŠD. To vše ve spolupráci s PPP, SPC pro jednotlivé 

vady. 

Řešení stížností 

Ve školním roce 2014/2015 nebyla přijata a řešena žádná oficiální stížnost. 
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9. ÚDAJE O DALŠÍCH ZÁMĚRECH MŠ, ZHODNOCENÍ, ZÁVĚR 

Mateřská škola se nachází v lokalitě Králův háj jednom z nejstarších sídlišť v Liberci. Žijí zde 

velmi staří usedlíci a rodiny s dětmi, dochází k posupnému omlazování sídliště. Přes tento 

trend se připravuje mateřská škola po stránce řízení, dalšího vzdělávání, studování nové 

legislativy na změny, které přinese novela školského zákona jak po stránce integrace a zrušení 

x zachování speciální třídy, povinného vzdělávání, spádovosti a v nemalé řadě na přijímání 

dětí mladších tří let. Již v dnešní době má mateřská škola zakomponováno ve školním řádu za 

jakých okolností je možno přijímat děti mladší tří let, ale jedná se o jedince mladší v řádu pár 

měsíců ne o celý ročník mateřské školy, kdy docházka není pak tří, ale čtyř letá. 

Je v plánu na jaře 2016 dobudování lanového parku na zahradě mateřské školy částečně 

financované z rozpočtu školy a částečně z darů rodičů. Provést nezbytné opravy schodišť a 

chodníků a kosmetické opravy fasády vedlejší budovy, malování apod. dle předloženého 

plánu oprav. V požadavcích na investice je zřizovatel opakovaně žádán o příspěvek na 

multifunkční zahradní hrací domek, který je nad finanční možnosti mateřské školy i přes 

štědrost rodičů. Mateřská škola nedisponuje prostory, které by bylo moci nezávisle komerčně 

pronajímat a příjmem pak pokrýt některé investice. 

Vedení školy včetně učitelek sleduje trendy ve vzdělávání, řídí se pokyny MŠMT, ČŠI přesto 

a právě proto aktivity, které zařazují se snaží využívat městského vybavení a podmínek ke 

sportu, ekologickým aktivitám, které si sami organizují nebo spoluorganizují. V této tendenci 

a nabídce je snaha pokračovat tak, aby docházelo k co nejlepšímu rozvoji dětí. 

I nabídka školní jídelny vychází z nejnovějších doporučení a v této oblasti se zapojí i 

kuchařky prostřednictvím VŠJ do dalšího vzdělávání z oblasti zdravého stravování dětí 

předškolního věku. 
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10 ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ 

Mateřská škola se zapojila do projektu prostřednictvím ředitelky o získání učební 

kompenzační pomůcky, kterou vypsalo MŠMT a dotaci na pomůcku získala, pro speciální 

třídu s využitím i do tříd běžných. Doba realizace podzim 2015. 
 

Název projektu Dotační titul 
Příjemce / 

Partner 

Získané prostředky 

 

Kompenzační učební pomůcky pro 

žáky se zdravotním postižením 

v roce 2015 

 

"Klokanův kufr"  

Mgr.J.Bednářová; PhDr. 

V.Šmardová 

 20 800 
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11 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

A VÝSLEDCÍCH DALŠÍCH KONTROL (ZŘIZOVATEL, KÚ LK, OHES, 

HASIČI, INSPEKCE PRÁCE AJ.) 

 

Kontrolní orgán účel kontroly výsledek 
1 – bez nedostatků 
2 – drobné nedostatky odstraněny na 
místě, 
3 – nedostatky zaznamenané do 
protokolu, ke kterým bylo nutné 
přijmout opatření  

Hasičský 
záchranný sbor 

LK 
Datum kontroly: 

1.9.2014 
 

Dodržování povinností stanovených předpisy 
o požární ochraně 

 
 

1 – bez nedostatků 
 

 
KHS 

Datum kontroly: 
1.4.2015 

Plnění povinností stanovených v Nařízeních: 
o hygieně potravin, bezpečnost potravin, 
postupy bezpečnosti potravin, zákonů a 
předpisů o ochraně zdraví, hygienických 
předpisů a požadavcích na stravovací služby, 
provozní hygieny, poskytování informací o 
potravinách. 

 
1 – bez nedostatků 

 

 

 

  



Mateřská škola “Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, 460 01 Liberec 5,  

příspěvková organizace, IČ 72742666 

20 

 

12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Poskytovatel  Částka Účel 

ne   

   

*) jiné zdroje, které se nedaly zařadit do projektů v bodě 10) 

 

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ 

Státní dotace Dotace obce Poplatky za děti Hospodářská 
činnost 

Ostatní  Celkem 

4 214 218 1 111 186 953 956 1 740 35 677 6 316 777 

 

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – výdajová část včetně ŠJ 

Investi
ční 
výdaje 

Mzdy Odvody Učebnice 
pomůcky 

DVPP Stipendi
a 

Provozní 
náklady 

Celkem  Schválený 
hospodářský 
výsledek 

0 3 098 092 1 084 209 56 920 7 380 0 2 068 666 6 315 267 1 510 

 

 

Přílohy 

Neobsahuje žádné přílohy 
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